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Draagbare blusmiddelen 

Wet- en regelgeving 
Bouwbesluit 2012 

NEN 2559/A4 nl  Onderhoud aan draagbare blustoestellen 

NEN 4001+C1 nl  Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen 

NEN-EN 3-7+A1   Eigenschappen, prestatie eisen en beproevingsmethoden 

NEN 2033   Draagbare blustoestellen brandklasse D (branden van metalen) 

 

Toelichting 
Er zijn verschillende soorten brandblussers. Het juiste type blusmiddel (inhoud) is afhankelijk 
van het type brand. In sommige gevallen kan het verkeerde blusmiddel gevaarlijk zijn. De 
verschillende soorten brandblussers: 

• nat- en schuimblustoestellen van 2 t/m 9 liter 

• koolstofdioxide blustoestellen van 2 en 5 kg 

• poederblussers van 2 t/m 12 kg 

• blusdekens 

Daarnaast wordt onderscheid gemaakt in draagbare blustoestellen met permanente druk en 
drukpatroon apparaten. Voor verrijdbare blustoestellen vanaf 20 kg geldt een andere norm, 
NEN 2659, welke wel veel overeenkomsten heeft met NEN 2559. De norm behandelt de 
verschillende onderhoudsintervallen en de verrichtingen die ten minste dienen te worden 
uitgevoerd tijdens deze controle.  

 

Voorschriften 
In het kader van het Bouwbesluit en de Arbozorg moeten bedrijven en instellingen 
maatregelen treffen die erop gericht zijn kleine en grote calamiteiten in een organisatie te 
bestrijden, zoals het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, het bestrijden van brand en het 
evacueren van personeel.  

Draagbare blustoestellen zijn een belangrijk middel bij de bestrijding van brand. Door hun 
beperkte capaciteit zijn deze blustoestellen alleen effectief bij een beginnende brand. Om 
doeltreffend te zijn, moeten ze niet alleen in voldoende mate aanwezig zijn maar ook 
betrouwbaar functioneren. Om te bepalen waar, hoe en hoeveel brandblussers in bepaalde 
ruimtes en/of gebouwen moeten worden geplaatst voor een optimale beveiliging, kan 
richtlijn NEN 4001+C1 worden gehanteerd. 

Het Bouwbesluit 2012, art. 6.31, geeft aan dat een gebouw moet zijn voorzien van draagbare 
en/of verrijdbare blustoestellen indien er niet voldoende brandslanghaspels aanwezig zijn om 
een beginnende brand te bestrijden. Wanneer blijkt dat in bepaalde situaties blussen met 
water ontoereikend of gevaarlijk is, dienen voldoende draagbare blustoestellen aanwezig te 
zijn. 
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Draagbare blusmiddelen 

Onderhoud van de draagbare blustoestellen wordt aangewezen vanuit het Bouwbesluit 2012. 
De wijze waarop onderhoud uitgevoerd dient te worden, is geregeld in NEN 2559/A4 
onderhoud van draagbare blustoestellen. Draagbare blustoestellen dienen ten minste eenmaal 
per twee jaar onderhouden te worden.  

Via het CCV, www.hetccv.nl, kunt u een overzicht van alle gecertificeerde 
onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen vinden. 

 

Naleving voorschriften 
Als gebruiker is het raadzaam om periodiek een visuele controle uit te voeren op de volgende 
punten: 

• De blustoestellen bevinden zich op de aangegeven plaats en zijn deugdelijk bevestigd. 

• De blustoestellen zijn vrij en toegankelijk, zichtbaar en met de gebruiksaanwijzing aan 
de voorkant. 

• De blustoestellen zijn voorzien van leesbare gebruikshandleidingen en 
onderhoudsetiketten. 

• De blustoestellen hebben geen duidelijk zichtbare mechanische beschadigingen.  

• De blustoestellen zijn gebruiksklaar, te controleren door middel van de eventueel 
aangebrachte drukmeter of indicator. 

• De blusmiddelen zijn voorzien van verzegelingen en deze zijn niet verbroken. 

 

Periodiek tweejaarlijks controle en onderhoud door een (REOB) gecertificeerd bedrijf of een 
ten minste gelijkwaardige instelling: 

• De draagbare blustoestellen moeten krachtens bouwbesluit artikel 6.31 ten minste 
eenmaal per twee jaar gecontroleerd en onderhouden worden, volgens NEN 2559, door 
een deskundig persoon. Zij voorzien het blustoestel van een sticker met keuringsdatum 
en volgende keuring. 

• In het 5e en 15e jaar na productie moet een uitgebreid onderhoud worden uitgevoerd, 
eventueel het vernieuwen van de vullingen. 

• Revisie na 10 jaar door een REOB gecertificeerd persoon. 

• Blustoestellen ouder dan 20 jaar moeten worden vervangen. 

 

Blusdekens behoeven geen onderhoud. Het is wel raadzaam om periodiek de blusdekens 
visueel te controleren op aanwezigheid, deugdelijke bevestiging, uitwendige beschadigingen 
enz. 
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Draagbare blusmiddelen 

Documenten 
- Overzicht blustoestellen (incl. vulinhoud, locatie, onderhoudsdatum, revisiedatum). 

- Onderhoudsrapporten blustoestellen. 

- Logboek met registratie van datum van de inspectie, vastgelegd beproevingsresultaat en 
omschrijving van de vervangen onderdelen met datum van uitvoering. 

- De onderhoudsgegevens moeten worden geregistreerd op een etiket dat duurzaam is 
bevestigd op het blustoestel en een afmeting heeft van 50mm bij 90mm, kleur geel met 
zwarte opdruk; hierop moet vermeld worden: 

• OH volgens NEN (2559) uitgevoerd. 

• Datum (jaar en maand) waarop het onderhoud is uitgevoerd. 

• Uiterste datum waarop het eerstvolgend onderhoud uitgevoerd moet worden. 

• Registratienummer van de deskundige persoon welke onderhoud heeft uitgevoerd. 

• Adresgegevens van de erkende onderneming of organisatie. 

• Datum van de eventuele hervulling van de blusstof. 

 

Opmerkingen 
• Adviezen en constateringen uit onderhouds- en inspectierapporten dienen inhoudelijk 

beoordeeld, en waar nodig, opgevolgd te worden. 

• Bij afkeur van een blustoestel dient dit schriftelijk aan de gebruiker/beheerder te 
worden medegedeeld met een rapport van reden tot afkeur. 

• Gebouwen worden ingedeeld in zones op basis van activiteiten, brandrisico en 
toegankelijkheid. 

• De locaties van blusmiddelen worden duidelijk gemarkeerd door pictogrammen. 


